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Az elıadások január végén-február elején kezdıdnek és péntekenként 17-19 óráig tartanak.1

Minden elıadás idıtartama 2 óra, 1 óra után 10 perc szünettel.

1. Bevezetı. A homeopátia alapfogalmai (1-2. §)2

A »homeopátia« szó eredete, értelme. A homeopátiás gyógyszer mint a homeopátia alapköve.
Mesterek, gondolatok. Az orvos feladata. A beteg. A betegség.
(J. T. Kent magyarázatai az 1, 2. §-hoz)3

2. Betegségek, indikációk, dózisok, egészségmegırzés (3-10. §)
A betegség pontos megismerése, a legmegfelelıbb gyógyszer és dózis megállapítása. Életerı. Mi az,
ami gyógyítható és az mivel gyógyítható?
(J. T. Kent magyarázatai a 3-10. §-hoz)

3. A betegség fogalma (11-17. §)
Az életerı elhangolódása. A szimptómák (tünetek) eltüntetése. Nem sebészeti betegségek.
Csak anyagtalan erı képes az anyagtalan életerı megbetegítésére. Materializmus az orvoslásban.
(J. T. Kent magyarázatai a 11, 13-17. §-hoz)

4. A tünetek összessége (18-35. §)
A tünetek összessége utal a kiválasztandó gyógyszerre.  Gyógyszerpróba egészséges emberen.4

A gyógyszer gyógyító erejének felismerése. A tünetek összességének legyızése. A hasonlóság
törvénye.  
(J. T. Kent magyarázatai a 18-27, 30-35. §-hoz)

5. A betegségek törvényszerőségei (36-50. §)
A régi és új betegség viszonya. Mi a »hasonló« betegség? Miért lehet betegséget betegséggel
meggyógyítani? A túlérzékeny betegek.
(J. T. Kent magyarázatai a 36, 43, 44, 46, 49. §-hoz)

6. A homeopátiás és allopátiás gyógymód (51-62. §)
A homeopátiás gyógyítás természeti törvényen alapszik, miközben az allopátia5 nagyon különbözı
rendszerek egymásraépítésének hatásában bízik.

7. A homeopátiás gyógyszerek alkalmazása (63-70. §)
Elı- és utóhatás. A legkisebb mennyiséget adni. Hogyan zajlik a homeopátiás gyógyulás?
(J. T. Kent magyarázatai a 63, 64. §-hoz)

8. Betegségek általános áttekintése [akut, krónikus] (71-76. §)
Röviden a homeopátiás gyógymódról. A gyógyításhoz szükséges 3 szempont. A krónikus betegségek
legdrasztikusabb formái. Csak a kielégítı életerı jelenléte hozhat kilábalást a betegségbıl.
(J. T. Kent magyarázatai a 72. §-hoz, A homeopátia elmélete 383. o.)

kérjük fordítson!

                                                
1 A pontos dátumról id ıben értesítést adunk!
2 A paragrafusok Dr. Hahnemann homeopátiáról szóló átfogó tudományos mővében az ORGANON-ban szerepelnek.
3 Dr. J. T. Kent híres Organon-magyarázatai az 1900-as évek Homeopátiás Orvosi Iskola posztgraduális képzéseként lettek megtartva. »Nem
kívánom az Organont pótlólag kiegészíteni, hanem azt kommentálni kívánom, hogy alaposabban elidızzünk a téma egyes pontjainál, hogy a
Mester [Hahnemann] gondolatait aláhúzzuk és jobban megértsük. Az Organon nem minden paragrafusát dolgoztam fel, mert nagyon sok
magától értetıdı a hallgató számára. Azt sem szabad várni ettıl az elıadástól, hogy a homeopátia egész filozófiáját lefedje, azonban a további
tanulmányok bevezetıjének és alapnak mindenképp tekinthetı.« - írja Kent 1900. VII. 1-én, Evantson-ban.
4 több téma többször felmerül. Ez azonban nem ismétlés, hanem a téma többoldalú körüljárása
5 hagyományos orvoslás



9. Krónikus betegségek  [pszóra, szikózis, szifilisz] (77-99. §)
Krónikus miazmák. Hogyan kell az orvosnak megtudni és felállítani a betegségképet?
(J. T. Kent magyarázatai a 81, 83, 84, 91, 94, 95, 96, 100. §-hoz, valamint Hahnemann: Krónikus betegségek c. kötete 11, 12. oldal)
[Miazmatan ábra]

10. Járványok és a pszóra, gyógyszerpróba (100-120. §)
Járványok betegségképének felállítása. Nem szifilitikus betegségek és a pszóra összképének
felállítása. Minden gyógyszer egyedi, a többitıl eltérı. Hogyan használjuk a feljegyzetelt
betegségképet a gyógyításban és a gyógyulás folyamatának ellenırzésében. Idioszinkrázia.
(J. T. Kent magyarázatai a 100, 103-105, 107-112, 117, 118. §-hoz)

11. Homeopátiás gyógyszerpróba, materia medica (121-145. §)
Az egészséges emberen végzett gyógyszerpróba az alapja a tökéletes materia medica-nak.
Individualizáció.
(J. T. Kent magyarázatai a 144, 122, 144, 145. §-hoz)

12. A homeopátiás gyógyszerek használata I. (146-156. §)
A homeopátiásan legmegfelelıbb gyógyszer a leghatásosabb. A homeopátiás gyógyulás folyamata.
A jelentısebb betegségeknek több tünete van. Melyek a figyelemre méltó tünetek? Karakterisztika.  
(J. T. Kent magyarázatai a 146-151, 153-155. §-hoz)

13. A homeopátiás rosszabbodás (157-203. §)
Egyoldalú betegségek. A helyi tünetek kezelése. Kent 12 pontja. Hering 3 szabálya.
(J. T. Kent magyarázatai a 154, 155, 157-160, 279, 280. §-hoz; Dr. E. Wright-Hubbard: A homeopátia kistankönyve 91. o.)

14. Krónikus miazmák (204-244. §)
Krónikus betegségek és komplikációik. A krónikus betegség értelmezése. Alternáló betegségek.
Pszichés betegségek kezelése. A patológia figyelembevétele→Wright-Hubbard 114. o.
(J. T. Kent magyarázatai a 158-160. §-hoz)

15. A homeopátiás gyógyszerek használata II. (245-251. §)
A gyógyszer ismétlése. A gyógyszer potenciája legyen eltérı az elızı és az azt követı dózisoknál.
Antidotum. A Kent repertórium és a materia medica-k használata.
(J. T. Kent magyarázatai a 249. §-hoz)

16. A kezdeti javulás jelei (252-266. §)
Ne legyenek kedvenc homeopátiás gyógyszereink. Életforma krónikus betegségben. A leghatásosabb
gyógyszer kiválasztása. Kent 12 pontja. Hering 3 szabálya. Prognózis. A tünetelnyomás
problematikája. → Dr. E. Wright-Hubbard

17. A homeopátiás gyógyszerek elkészítése (267-271. §)
A legerısebb és leghatásosabb gyógyszerek elıállítása. Dinamizálás (potenciálás)6. Por formátumú
gyógyszerek elkészítése késıbbi felhasználásra.  

18. A homeopátiás gyógyszerek használata III. (272-285. §)
Csak egyfajta, egyszeri gyógyszer adassék a betegnek egyszerre. Homeopátiás gyógyszer-
kölcsönhatások. Homeopátiás-allopátiás gyógyszer-kölcsönhatások. Dózisok és alkalmazásuk. Miért
veszélyes a túl nagy dózis? Hogyan erısíthetjük vagy gyengíthetjük a homeopátiás gyógyszer erejét?
A gyógyszer alkalmazása külsıleg. A második gyógyszer elrendelése. Homeopátiás házi és utipatika.

19. Elektromosság, galvanizmus (286-292. §)
Mágneses pólusok alkalmazása gyógyszerként. Magnetizmus, mezmerizmus. Masszírozás. Fürdık.
Elektromágneses készülékek.
(J. T. Kent magyarázatai a 280. §-hoz)

[Dr. Voll elektro-akupunktúrája és a homeopátia. A homeopátia forradalma, modernizációja a régi elvek
meghagyása mellett. ]

Tisztelt Érdeklıdı!

A tanfolyamra szóló jelentkezési lapot a túloldalon található elérhetıségeken kérhet.
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